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ATA DA 29a (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA
OITAVA LEGISLATURA, SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA DE
VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois (29/08/2022), reuniu-se o Plenário da
Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, inscrita no
CNPJ/MF nº. 01.040.648/0001-54, em sua sede, sito: Avenida Iguaçu, 098, Centro, nesta Cidade, para a
Sessão Ordinária, com a presença dos Vereadores: Adelir Badziak (MDB), Adriana Pens Fagundes
(PSD), Alencar Jose Luchtenberg (PSD), Andrey Herculano (PSD), Ezequiel do Nascimento (PODE),
Jose Danillo Locks (PSD), Jose Ivonei Boger (PSD), Nilson Jose Formaio (PSD) e Valdemir Boger
(PSD). A Sessão teve início no horário regimental, presidida pelo Vereador Andrey Herculano que
cumprimentou a todos, convidou para a invocação a Deus com a oração ao Divino Espírito Santo e
declarou aberta a Sessão. No Expediente do Dia: Leitura da Ata da Sessão anterior. Em discussão: sem
manifestos. Em votação: aprovada por unanimidade. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº
003/2022, do Legislativo Municipal, encaminhado para as comissões do Legislativo. Leitura do Parecer
aos Projetos de Leis nº 027/2022 e 028/2022, da Comissão Permanente do Legislativo. Na Ordem do
Dia: Leitura do Projeto de Lei nº 027/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza alterações e
inclusão para adequações do Plano Plurianual (PPA) relativo aos Exercícios Financeiros de 2023 a 2025
e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), relativo ao exercício financeiro de 2023, para Elaboração
da Lei Orçamentária Anual (LOA), do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná e
dá outras providências.” Em discussão: manifesto favorável do Vereador Alencar Jose Luchtenberg.
Em votação; aprovado por unanimidade, primeiro turno de votação. Leitura do Projeto de Lei nº
028/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral do Município de Nova Esperança do Sudoeste para
o Exercício Financeiro de 2022, e dá outras providências.” Em discussão: vereadores Alencar Jose
Luchtenberg e Jose Ivonei Boger manifestaram votos favoráveis para adequação nos instrumentos
orçamentários proveniente do Fundo de manutenção Básica visando a valorização dos profissionais da
educação. Em votação: aprovado por todos os vereadores, primeiro turno de votação. Leitura da súmula
do Projeto de Lei nº 025/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o executivo Municipal a
efetuar abertura de Crédito Adiciona e Suplementar no Orçamento geral do Município de Nova
Esperança do Sudoeste para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências”. Em discussão:
sem manifestos. Em votação: aprovado por unanimidade em segundo turno de votação. Leitura da
súmula do Projeto de Lei nº 026/2022, do Executivo Municipal, que dispõe: “Autoriza o Executivo
Municipal a proceder a Concessão de Uso de Bem Público para a Associação que especifica, e dá outras
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providências”. Em discussão: com manifesto favorável do Vereador Valdemir Boger. Em votação
nominal, voto do Presidente, aprovado por unanimidade, segundo turno de votação. Nas Explicações
Pessoais dos Vereadores inscritos: Vereadora Adriana Pens Fagundes comentou que foi sucesso o
evento Saúde do Homem e parabenizou a todos os envolvidos na realização; parabenizou a Equipe
Esperança pela conquista do título de campeã da Copa Sudoeste. Vereador Jose Ivonei Boger comentou
a manutenção das estradas de Rio Gavião; fez indicação da necessidade de instalação de toldos, na
escola de Rio Gavião, para proteção dos alunos; parabenizou a todos os envolvidos: a equipe técnica, os
jogadores, os responsáveis pela manutenção do estádio e ao secretario municipal de esportes, pela
conquista do Esperança no campeonato regional. Vereador Nilson Jose Formaio cumprimentou a todos;
comentou dos diversos eventos realizados na semana, com destaque à ordenação de sacerdote realizado
no sábado na matriz de Nova Esperança. Vereador Ezequiel do Nascimento saudou a todos; parabenizou
a equipe Esperança de Futebol e aos torcedores que festejaram a vitória; solicitou seja solucionado o
problema de escoamento de águas pluviais na rua localizada atrás da igreja Assembléia de Deus que está
inundando o templo e gerando prejuízos. Vereador Jose Danillo Locks cumprimentou a todos; solicitou
aos demais vereadores cantarem “parabéns pra você” como forma de homenagear a equipe de futebol
Esperança e também pelo aniversário do Presidente da Casa. Vereador Valdemir Boger comentou
resultado do Campeonato Regional de futebol parabenizando a todos; disse que durante a semana foi
efetuada a entrega de itens de uniformes escolares; solicitou serviços de reparos nas estradas de
Cabeceira do Lontra e Rio Caverinha. Vereador Alencar Jose Luchtenberg comentou da entrega de
uniformes e em especial parabenizou a atuação da escola APAE; no trabalho com os alunos; relatou que
fora instalada academia ao ar livre e equipamentos no posto de saúde de Barra Bonita. O Senhor
Presidente comentou sobre os eventos realizados: Saúde do Homem e entrega de uniformes escolares;
solicitou ao setor responsável a solução do escoamento das águas que danificam a Igreja; comentou da
Ordenação do Padre Giovane Julio; citou da importância do envolvimento de toda a comunidade
prestigiando a Equipe Esperança e parabenizou pelo Título de Campeão. Nada mais havendo a
deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a todos, convidou para a próxima sessão e declarou encerrada
a sessão. Plenário Vereador José Luchtemberg, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do
Sudoeste, Estado do Paraná. Após aprovada, segue assinada.
Andrey Herculano
Presidente

Valdemir Boger
Primeiro-Secretário

